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Laatst bedacht ik me dat ik best nóg een keer een proefschrift zou willen schrijven. Ik 

heb de afgelopen jaren namelijk ervaren als een periode waarin ik veel ruimte kreeg 

voor mijn liefde voor schrijven, puzzelen, analyseren, sparren en creëren. Natuurlijk 

waren er ook aspecten die ik minder plezierig vond, zoals het wekenlang toeven in een 

kelder zonder ramen om data te verzamelen, de kritische feedback van reviewers en de 

lange tijd die het kost om een artikel gepubliceerd te krijgen. Toch heb ik mijn 

promotietraject vooral als leuk en uitdagend beleefd, mede dankzij een aantal personen 

die ik hieronder graag wil bedanken. 

Uiteraard Jens. Dank voor je onuitputtelijke kennis, je kritische houding, je 

creativiteit, en je vertrouwen in mij om het project op mijn eigen manier vorm te geven. 

De vrijheid die je me daarin hebt gegeven, heeft ervoor gezorgd dat ik bijna iedere dag 

met plezier aan de slag ging. Joop, toen ik je nodig had, was je er direct. Veel dank 

daarvoor. Je bent voornamelijk het laatste half jaar betrokken geweest bij mijn project 

en je bijdrage was bijzonder waardevol en welkom. Fijn dat jouw naam ook op één van 

mijn artikelen gedrukt staat. En dan natuurlijk Frenk, degene met wie ik het meeste heb 

samengewerkt en door wie mijn jaren aan de UvA zoveel rijker zijn geworden. Jij bent er 

altijd voor me geweest en hebt me onvoorwaardelijk door de moeilijke momenten heen 

gesleept. Ik denk dat er niemand is met wie ik tegelijkertijd zoveel zinnige als 

“onzinnige” gesprekken heb gevoerd als met jou. Van urenlange inhoudelijke 

gesprekken tot urenlange gesprekken over o.a. sjips, m&m's, flow, olifanten, regenbogen 

en apies. En niet te vergeten ook de talloze gesprekken waarin nagenoeg alle 

onomatopeeën de revue zijn gepasseerd. Eén onomatopee hebben we echter nog nooit 

beschreven en dat is die van de twee glazen champagne (of nee, doe maar prosecco!) die 

tegen elkaar klinken bij het proosten op het succes van onze samenwerking: 

Klinggggggggggggg!  

I would also like to thank you, Tory (and of course all the members of the Higgins' 

lab), for making me feel at home at Columbia University during my almost four months 

stay. Thanks for the inspiring talks we had during my visit, but also for your contribution 

to one of the articles in this dissertation. I am grateful that you made it possible for me to 

come to New York and to get to know this wonderful city. Furthermore, I would like to 

thank Ute Klehe and all the people in your lab. Thanks for offering me a desk at the 
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Justus-Liebig-Universität Giessen. You made me feel truly welcome. I wish I could have 

stayed longer than just one month.  

 Ook wil ik natuurlijk mijn collega's van de afdeling bedanken, met een paar 

collega's in het bijzonder. Allereerst Elise, mijn paranimf! Ik voel me ontzettend fijn bij 

jou. Ik vind het altijd heerlijk om met je te praten en te luisteren naar je wijze, 

innemende woorden. Dank voor al je steun. Ik ben blij dat jij naast me staat tijdens mijn 

verdediging. En ik bof! Want door jou heb ik nu eigenlijk drie in plaats van twee 

paranimfen! En dan natuurlijk mijn kamergenoten met wie ik veel tijd heb doorgebracht 

in de afgelopen jaren. Mijn eerste roomies, Iris (“”) en Koen (Koen met een K), ik vond 

het heerlijk met jullie op de kamer. Met inachtneming van jouw hoogstwaarschijnlijke 

ongenoegen Koen, koester ik vooral de momenten waarop we het kamer lied goed tot 

zijn recht lieten komen. Iris, je bent een uitstekende gitarist en saxofonist. Ik vind zelf 

wel dat ik het aardig doe op de drum en de triangel. Misschien moeten we tóch een keer 

overwegen om een band te beginnen! Ook was het fijn met mijn meer recente 

kamergenoten, Coen (Soen of Coen met een C), Daniel en Hannah. Ik was er niet vaak 

meer de afgelopen tijd, maar ik ben blij dat jullie me toch iedere keer weer uitnodigden 

bij de kameruitjes (lees: het wandelingetje naar de koffie automaat). Dank!  

De mensen van het Uncertainty Lab en het Social Cognition (SoCo) lab mogen 

natuurlijk ook niet in dit rijtje ontbreken. Joop, Frenk, Bastiaan, Iris, Daniel, Hannah, 

Michiel, Jens, Markus, Laura, Janina en Marleen, fijn om af en toe met jullie te kunnen 

sparren (of lachen) over ingewikkelde kwesties en om kennis met elkaar te delen. Dat 

maakt het werk dat we doen toch een klein beetje minder eenzaam. Ook wil ik graag 

Barbera, Ran en Sanne bedanken voor de gezellige kletspraatjes en de vrijheid die jullie 

me gaven om te pas en te onpas dropjes/snoepjes weg te graaien. En tot slot Karin en 

Ho-Jung, dank voor jullie hulp en betrokkenheid. Karin, als ik binnenkwam zei jij vaak: 

“Dag Lotje”. Dat maakte dat ik me thuis voelde, omdat alleen mijn meest intieme 

omgeving mij Lotje noemt.  

Ik heb ook een aantal lieve vriendinnen die er altijd voor me zijn en die 

geïnteresseerd zijn gebleven in het project waar ik jarenlang mee bezig ben geweest. 

Carlijn, Caroline, Dorrit, Isabel, Jacomijn, Lieke, Lotje, Lynn, Nicolien, Ypke en natuurlijk 

de Leiden-meisjes; dank voor jullie liefde, steun, aandacht en humor. Altijd. Bram en 
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Nienke, wat hebben jullie me geweldig geholpen bij het ontwerp van de omslag van dit 

proefschrift. Het is precies geworden zoals ik wilde, dankzij jullie.   

Marijn, jij hebt een hele bijzondere plek in mijn hart en ik ben dankbaar voor je 

warmte, zorgzaamheid, liefde en geduld gedurende de afgelopen jaren. Je bent een 

geweldig iemand op wie ik erg trots ben. Er zijn zoals altijd duizend dingen die ik tegen 

jou wil zeggen, maar jij en ik weten dat een 'punt' voldoende is: (.).  

 En dan, tot slot, natuurlijk mijn familie. Lieve papa, mama, Joost en Jessie, door 

jullie heb ik geleerd te luisteren, te observeren, door te zetten, eigenwijs te blijven en 

altijd moed te houden. Ik ben stapel dol op jullie allemaal. Knots knettergek als gezin, 

maar o zo onvoorwaardelijk, gezellig, humoristisch en liefdevol. Papa, jij weet als geen 

ander hoe ik in elkaar zit en wat ik nodig heb. Ik vind het altijd fijn om met je te praten, 

omdat je eerlijk en direct bent, me uitdaagt en omdat je me goed aanvoelt. Mama, jouw 

betrokkenheid bij mij lijkt oneindig te zijn. Bij jou wil ik altijd schuilen. Ik denk dat er 

weinig dochters zijn die het zo gezellig vinden dat hun moeder in hetzelfde gebouw 

werkt als ik. Ik zal de momenten in de lift gaan missen waarin we stiekem in elkaars 

hand knepen als teken van verbondenheid. Mijn grote broer Joost, ik bewonder je 

eeuwige optimisme, doorzettingskracht, je blijheid, humor en hulpvaardigheid. Jouw 

aanwezigheid helpt mij de dingen te relativeren en in een ander licht te zien. En dan als 

allerlaatste mijn zus (‘mij sus’) Jessie. Al eenendertig jaar mijn grote voorbeeld. Ik vind 

het heerlijk dat jij, Edwin en mijn allerliefste Simon en Fenne zo dicht in de buurt wonen. 

Fijn dat jullie er altijd voor mij zijn. Met jou wil ik alles delen en zeker nu ook weer. Ik 

was jouw paranimf, nu ben jij gelukkig de mijne. 


